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Baltinavas
Vēstis
Baltinavas novada domes
informatīvais izdevums

Ir iestājies pavasaris. Diena jau ir izlīdzinājusies ar nakti un tās ir vienāda garuma, kas mums dod vairāk laika paspēt padarīt ieplānotos darbus līdz tumsas iestāšanās. Kā ierasts, marta pēdējā svētdienā notika
pāreja uz vasaras laiku. Protams, ne vienmēr izdodas tik ātri pielāgoties
izmainītajam dienas režīmam.
Šomēnes notika dažādi pasākumi novadā - ar ziediem tika suminātas sievietes, skolas tikās ar olimpieti Arvi, ar jestrām izdarībām tika pavadīta
Meteņdiena, notika arī dažādi sportiski pasākumi - kā piemēram, tika
noskaidrots labākais zoles spēlmanis.
Ir gavēņa laiks, ko simboliski var uzskatīt par sevis attīrīšanu. Kad atbrīvojies no visa liekā un netērē nedz laiku, nedz spēku pārtikas meklēšanai un gremošanai, saasinās uztvere un jutība. Līdz ar to ir vieglāk
pārvērtēt dzīves jēgu un ieklausīties sevī.
Tā kā gavēšana saistās arī ar savu paradumu izmaiņu, tā ir lieliska iespēja
mainīt lietas, kas katram sevī nepatīk.
Piemēram, kļūt laipnākiem vai iecietīgākiem pret līdzcilvēkiem. Lai izdodas!
Madara
13. martā, saulainā ceturtdienā,
Baltinavas novada skolēni, jaunieši, skolotāji un citi interesenti
pulcējās kultūras namā, lai klātienē uzklausītu mūsu novadnieka-olimpieša-sudraba medaļas
ieguvēja Arvja Vilkastes veiksmes
stāstu par dalību olimpiskajās
spēlēs.
Gan skolēni, gan pieaugušie bija
sagatavojuši dažādus interesējošus
jautājumus par pašu olimpiādi,
sportistu ikdienas režīmu.Arvis bija
līdzi paņēmis arī savu bobslejista
komplektu– ķiveri, cimdus, „naglenes”, tērpu.

Protams, ievērības cienīgākais eksponāts ikvienam klātesošajam šķita
sudraba medaļa, ko aptaustīt un
rokās paturēt centās teju katrs pasākuma apmeklētājs.
Tikšanos Arvis iesāka ar pateicības
vārdiem skolai, novada domei, vecākiem, par puiša labo nodomu atbalstīšanu.
Domes pārstāve Sarmīte Tabore
Arvim pasniedza novada suvenīrus,
goda rakstu, kā arī 500 eiro lielu
naudas balvu. Skolas direktors
Imants Slišāns dāvāja dažādus suvenīrus ar skolas simboliku – apdrukātu dvieli, krūzīti un T- kreklu.
Arvis iepazīstināja ar savām sportista gaitām līdz šim. Jau skolas
laikā puisim ļoti simpatizējis
sports, tādēļ ,
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pēc Vankūveras olimpiskajām spēlēm, kādā interneta portālā ievietotajam sludinājumam par bobsleja
atlasi, tūdaļ pieteicies.
Mamma puiša lēmumu atbalstījusi.
Tā kā atlasē labi veicies, tika piedāvāts trenēties kopā ar Latvijas izlasi.
Arvis izrādīja savu ekipējumu, pastāstīja par tā kopšanu un uzturēšanu. Arvis arī uzdeva savus
jautājumus, uz kuriem atbildot, bija
iespējams iegūt balviņas. Noskaidrojām, ka speciālie bobsleja apavi,
jeb „naglenes”, sastāvot no 580 nagliņām, kas pirms katram treniņa
rūpīgi jātīra ar drāšu birsti, lai skrējiena laikā nesanāktu paslīdēt.
Komanda parasti paši sagatavo
savu „bobu” braucienam, taču ir arī
savs mehāniķis. Maksimālais svars
„bobam” kopā ar tā ekipāžu ir 630
kg, tāpēc viena cilvēka svars nepārsniedz 105 kg.
Olimpietis izrādīja savu kombinezonu, kas viscaur apdrukāts ar sponsoru logo.
Protams, visvairāk klausītāji bija
ieinteresēti par sajūtām, kas pārņēma sportistus brīdī, kad tikas paziņots, ka nu ir ieguvuši sudraba
medaļu un emocijas apbalvošanas
ceremonijas laikā. Ikviens izmantoja iespēju
paturēt rokās medaļu,
kas, starpcitu, sver 520
gramus.
Gatavošanās jaunajai
sezonai parasti sākas jau
vasarā, tad tiek trenēta
fiziskā sagatavošanās. 1
dienā parasti ir 2 treniņi,
kopā aptuveni tās ir 4
stundas. Sezona sākas
novembrī, tā parasti ilgst
3 mēnešus.

Dienas režīms ir
diezgan saspringts – ir
maz brīvā laika, obligāta ir diedusa, kas
palīdz atjaunot spēkus
Pateicoties bobslejam Arvis pabijis
daudz kur – ASV, Kanādā, Vācijā, Šveicē,
Austrijā, Norvēģijā,
Krievijā.
Arvis atzina, ka īpašu
rituālu pirms svarīgajiem
braucieniem
viņam neesot, taču
visa komanda kopīgi sasitot plaukstas.
Arvis pastāstīja, ka viņš saņem profesionālā sportista algu, tāpēc arī

sanāk, ka visa dzīve pakārtota sportam.
Arvis novēlēja veiksmi arī skolēnam Valteram Doru, kas nolēmis izmēģināt savus spēkus bosbslejā.
Jautāts par ziemas olimpiskajām
spēlēm Korejā, atbildēja, ja būs veselība un labvēlīgi apstākļi, tad notiekti arī piedalīsies.
Pēc ziedu pasniegšanas un autogrāfu parakstīšanas sekoja pasākuma iemūžināšana fotomirkļos.
Jāteic, izveidojās gara rinda, jo interesentu netrūka, kas vēlējās nofotografēties ar Arvi.
Vēlēsim Arvim izcilus panākumus
arī turpmāk!
Teksts, foto: Madara Balode
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Priekšsēdētājas sleja
„Kad pirmā zāle dīgst, tad zeme lūgšanu
skaita…” Tik skaisti ir teicis Fricis Bārda. Zeme
lūdz, mēs ticam. Pavasaris nāk kā atmošanās,
sākums un jauna cerība. Dzīvojam jau Lieldienu
gaidīšanas laikā, kad katrs vairāk vai mazāk ievērojam gavēni un izmantojam katru iespēju sakārtot savu māju, tās apkārtni, arī domas.
Klausoties TV un sekojot līdzi, kas notiek Ukrainā, arvien biežāk piedomāju pie tā, cik nemierīgā laikā mēs dzīvojam, cik daudz dzīvību iet
bojā tikai tāpēc, ka neprotam kontaktēties, uzklausīt un pieņemt atbilstošus lēmumus. Protams, ka steiga, stresains darbs ietekmē, bet žēl
jauniešu, kuri pārgalvības pēc zaudē dzīvības avārijās uz ceļiem tepat Latvijā, bērnu, kuri cieš no vecāku bezatbildības un alkohola lietošanas, slimu,
vecu cilvēku, kurus piemirst pat savi tuvinieki… Tāpēc man gribas vēlreiz
atgādināt visiem, ka mums jābūt pateicīgiem Dievam par to, kas mums pieder. „Lielo politiku” mēs nespējam ietekmēt, bet jāsaprot, ka personīgā labklājība ir katra paša rokās.
Kad mēs no visas sirds sakām „paldies” par dzīves bagātību, kas mums
jau pieder, šī pateicība kā magnēts pievelk aizvien vairāk un vairāk labklājības. Tāpēc domāsim par to, kas mums jau ir - par ģimeni, draugiem, veselību un arī naudu, par sapņiem, darbu, dzīvesvietu, ēdienu, apģērbu, par
valsti kopumā un savu stūrīti zemes, par dzīves izaicinājumiem, kas vēl ir
priekšā, un par visām iespējām, kas paveras tieši šodien vai varbūt rīt.
„Ir ļoti svarīgi domās kavēties pie labā, kas Tev dzīvē dots, jo fokusējoties
uz jau esošo labumu un izsakot par to pateicību, Tu atver savu sirdi turpmākai pārpilnībai.” /B.Bergere/
Cenījamie, baltinavieši! Baudot pavasari un gaidot Lieldienas, vēlu Jums
iegūt gaišāku, vieglāku un atbrīvotāku skatījumu uz sevi, līdzcilvēkiem un
dzīvi kopumā!
Lidija Siliņa

Domes sēdes 27.03. lēmumi
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Baltinavas novada dome nolēma piešķirt sieviešu biedrībai „Vaivariņi” Baltinavas
novada pašvaldības līdzfinansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 399,50 € apmērā Balvu rajona partnerības izsludinātā KNHM
fonda konkursa projekta „Sabiedrība ar dvēseli 2014” ietvaros realizētā projekta
„Baltā vilnas auduma, rakstainu jostu, celu apaudu iegāde Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa tērpiem”; piešķirt Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējumu no
Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 1815,50 € apmērā (kas
sastāda 50% no projekta kopējām izmaksām) Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projekta „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēm” īstenošanai; piešķirt biedrībai „Jaunieši Baltinavai” Baltinavas novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
700,00 € apmērā (kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām) Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta „Ontona un Annes tematiskā parka izveide” īstenošanai.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti nolēma piešķirt finansējumu no Baltinavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Baltinavas novada pūtēju orķestra dalībnieku ēdināšanai VI Latvijas pūtēju orķestru skatē Rīgā 2014.gada 30.martā - 3,00 € apmērā vienai personai
dienā.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Domes sēdē tika lemts apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Baltinavas novada budžetu 2014.gadam”.
Par Baltinavas pavasara un rudens gadatirgu rīkošanas datumu
Sēdē tika lemts sākot ar 2014.gadu, noteikt sekojošus Baltinavas gadatirgu rīkošanas datumus: pavasara gadatirgus rīkošanas datums – aprīļa mēneša trešā sestdiena;
rudens gadatirgus rīkošanas datums – oktobra mēneša trešā sestdiena.
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Deputāti nolēma apstiprināt konkursa „Baltinavas novada Gada cilvēks 2014” nolikumu; apstiprināt konkursa „Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2014” nolikumu;
apstiprināt konkursa „Par Baltinavas novada atzinības raksta dizaina izstrādi” nolikumu.
Par zemes nomas tiesību izsoli
Domes sēdē tika lemts uzdot Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijai
rīkot izsoli par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0088, platība 3,0 ha,
nomu uz 5 (piecu) gadu termiņu starp zemes nomas tiesību pretendentiem: Igoru Semjonovu ; Aigaru Keišu.
Par zemes nomas līguma laušanu
Deputāti nolēma lauzt ar Genovefu Gabrāni 26.06.2006. noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.2 par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 003 0460 0,05 ha platībā nomu.
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Par lēmuma atcelšanu un zemesgabala atsavināšanu
Sēdē tika nolemts atcelt Baltinavas novada domes 2014.gada 27. februāra lēmumu un atzīt
par spēkā esošu 19.12.2013. ar Aloizu Keišu noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 2013-15
par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr.3844 001 0208 2,0 ha platībā nomu.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu sarakstu iespējams iepazīties mājaslapā
www.baltinava.lv sadaļā Pašvaldība/domes sēdes.

Latvijas Neredzīgo biedrības projekts
Šī gada 28. februārī Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu
teritoriālā organizācija no fonda Ziedot saņēma prieka
vēsti par
apstiprināto projektu "Esi aktīvs piedalies". Šis jau būs
otrais projekts, kurš tiks realizēts ar fonda atbalstu.
Projekta galvenie mērķi ir attīstīt cilvēku ar redzes traucējumiem sociālās
iemaņas, iepazīstināt sabiedrību ar cilvēku radītajiem darbiem, veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par cilvēka ar redzes traucējumiem ikdienu.
Realizējot projektu apgūsim dažādas sociālās prasmes kolāžu veidošanu,
lietišķo etiķeti, vizuālā tēla pilnveidošanu, komunikācijas un sevis pasniegšanas un uzstāšanās auditorijas priekšā prasmes.
Tā kā cilvēki ar redzes traucējumiem ir radoši un aktīvi, veidosim ceļojošo
izstādi, kura būs redzama Balvu, Alūksnes, Apes, Gulbenes, Viļakas, Rugāju
un Baltinavas novados. Izstādē būs redzami vaļas prieki, ar kuriem cilvēki
aizpilda savu brīvo laiku, kā arī peļņu.
Projekta noslēgumā tiksimies starptautiskajā baltā spieķa dienā 15. oktobrī
Balvos, kur svinīgā gaisotnē izvērtēsim projektā paveikto un gūto pieredzi.
Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācija aicina ikvienu
interesentu iesaistīties biedrības aktivitātēs, lai gūtu iespēju interesanti un
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku!
Mūs var atrast un satikt katra mēneša pirmajā pirmdienā Balvos Brīvības
iela 47, otrais stāvs 48, 49 kabinets.
Katra mēneša pirmajā trešdienā Alūksnē Dārza iela 8A.

Domē jauns darbinieks
Evita Broka, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem.
Esmu no Varakļānu novada. Mana māsa jau vairākus gadus dzīvo Baltinavā, tā arī sākās mana saikne ar šo novadu, taču šobrīd Baltinavas novads
jau ir kļuvis par manu dzīvesvietu, tāpēc man ir
ļoti svarīga novada cilvēku sociālā labklājība. Esmu
mācījusies Rēzeknes augstskolā, un tā kā šajā profesijā vienmēr esmu vēlējusies strādāt, biju ļoti priecīga ieraugot darba sludinājumu novada mājas
lapā.
Manā amatā ietilpst palīdzības sniegšana ģimenēm ar bērniem,
kuras ir nonākušas sociālās vai psiholoģiskās grūtībās, manos pienākumos ietilpst sarunas ar ģimeni , lai noskaidrotu problēmu, noskaidrot situāciju ģimenes dzīvesvietā, motivēt klientus
līdzdarboties problēmas risināšanā, palīdzēt to atrisināt vai mazināt.
Ģimenes ar bērniem pie manis var saņemt emocionālo un sociālo
atbalstu. Kā sociālā darbiniece nodrošinu citu nepieciešamo speciālistu piesaisti, sociālo rehabilitāciju, lai ģimenes , kurās ir bērni,
varētu dzīvot labāk.

Paziņojums lauksaimniekiem!
Visi, kuri vēlās bloku kartes saņemt novadā, lūgums pieteikties
pie novada lauku konsultantes Sarmītes Tabores sākot ar 1.aprīli.
Piesakoties nepieciešamas LAD klienta numurs.
Pieteikties
varēs
līdz
10.maijam.
Lauku attīstības konsultante
S.Tabore
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Aktuāla informācija lauksaimniekiem
Šis gads iezīmējas ar savdabīgo ziemu, gandrīz bez sniega kārtas, kas ļoti nelabvēlīgi ietekmēja ziemāju sējumus un augļu kokus. Daudzi lauksaimnieki būs
spiesti pārsēt lielas platības, provizoriski dažās saimniecībās tie varētu būt pat 6080% sējumu. Tie būs bezgala lieli finansiāli zaudējumi saimniecībām. Vienai daļai
saimniecību tas nozīmē pat vairākus mēnešus palikt bez atalgojuma. Nāk prātā,
kāda zemnieka teiciens: „Lauksaimniecība ir baigā riska spēle, gluži kā „krievu
rulete”, var paveikties, var arī būt galīgas beigas!” Neskatoties uz visām grūtībām,
gan klimatiskiem apstākļiem, gan nestabilām produkcijas iepirkuma cenām, gan
smago birokrātisko slogu zemnieki visā Latvijā, arī mūsu novadā „nenolaiž rokas”,
bet cīnās, gādā sēklu lauku pārsēšanai un pat plāno tālāko saimniecību attīstību.
Gribas pateikt lielu Paldies visiem lauksaimniekiem par viņu varonību un neatlaidību strādāt (var droši teikt) riskantā un smagā nozarē, kā lauksaimniecība, kad
ikdienā jāceļas 4:00 no rīta un gulēt iet 24:00, bez brīvdienām un atvaļinājumiem!
Lauksaimnieki ir tie, kas uztur pie dzīvības laukus!
Gribu nedaudz iepriecināt mūsu lauksaimniekus – 18. martā Zemkopības ministrija iesniedza saskaņošanai Eiropas Komisijā Lauku attīstības programmu 2014.2020.gadam. Ja tā tiks apstiprināta, tad lauksaimnieki šajā 7 gadu plānošanas
periodā saņems 1, 53 miljardu lielu finansiālu atbalstu dažādu programmu veidā.
Īsuma pastāstīšu par iespējamajām programmām. Galvenie uzstādījumi jaunajā
plānošanas periodā ir mazo saimniecību attīstība, lai Latvijas laukus apsaimnieko
ģimenes, kas spēj nopelnīt un nodrošināt savas ģimenes, uzsvars tiek likts uz
saimniecību efektivizāciju un zināšanu līmeņa celšanu.
Nedaudz par programmām, kuras būtu saistošas mūsu novada lauksaimniekiem.
Programma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, vairākas apakšprogrammas.
- Atbalsts saimniecības attīstībai (jaunas tehnikas, aprīkojuma, iekārtu iegāde, būvniecība). Atbalsta intensitāte līdz 40% un tiks diferencēta atkarībā no ieguldījuma
mērķa, papildus 20% jaunajiem lauksaimniekiem, papildus 10% būvniecībā, kas
tiek veikta zālēdāju lopkopības nozarē.
- Atbalsts meliorācijai (meliorācijas sistēmu renovācija, rekonstrukcija). Atbalsta
intensitāte saimniecībām 75%, papildus 10% par sedimentācijas baseinu ierīkošanu. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmām atbalsta intensitāte 100%.
Programma „Saimniecību un biznesa attīstība”.
- Apakšprogramma „Jaunie lauksaimnieki” – atbalstu varēs saņemt jaunie lauksaimnieki līdz 40 gadu vecumam, kuri dibina pirmo reizi uzņēmumu, izglītība augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecībā, vai uzsācis mācības, kuras pabeidz
36 mēnešu laikā. Ražošanas pieaugums trīs gadu laikā sasniedz 30% (ilggadīgajiem
stādījumiem un gaļas liellopiem 5 gadā). Atbalsta apjoms 70 000 €, atbalsta intensitāte 80%. Projekta ietvaros varēs iegādāties gan jaunu, gan lietotu tehniku, būvmateriālus, vaislas lauksaimniecības dzīvniekus, apgrozāmos līdzekļus, zemi 10%
no attiecināmajām izmaksām.
- Apakšprogramma „Mazo saimniecību attīstība” – atbalsta saņēmēji mazās saimniecības, kuru gada apgrozījums ir 2 000-15 000 €, īpašumā vai valdījumā ir 1-50
ha zemes. Ir apgūtas minimālās lauksaimniecības pamatzināšanas 160 stundas. Atbalsta apjoms 15 000 € piecu gadu periodā, ne mazāk kā divos maksājumos. Pēc
projekta realizācijas saimniecība pārsniedz 15 000 € apgrozījumu. Projekta ietvaros
varēs iegādāties jaunu, vai lietotu tehniku, vaislas lauksaimniecības dzīvniekus,
būvmateriālus.
- Apakšprogramma „Uzņēmumu radīšana un attīstība” – atbalsts paredzēts uzņēmumu dibināšanai vai attīstībai. Atbalsta intensitāte līdz 55%. Atbalsts paredzēts
būvniecībai, jaunu pamatlīdzekļu iegādei.
Programma „Pamatpakalpojumi lauku apvidos”.
Kopējais programmā pieejamais finansējums sastādīs 126,6 milj euro. Atbalsts paredzēts pašvaldības ceļu izbūvei, vai rekonstrukcijai. Atbalsta intensitāte 90%. Finansējuma apjoms katrai pašvaldībai tiks kvotēts, pamatojoties uz pašvaldību
kopējo ceļu garumu (40%), kopējo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu pašvaldības
teritorijā (30%), kopējām laukaugu platībām (30%).

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums
Viens no nosacījumiem būs, ka lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista visi novada lauksaimnieki. Gribu piezīmēt, ka tikai pateicoties LOSP darbībai šī atbalsta programma netika novirzīta tikai tām pašvaldībām, kuru teritorijās ir lielās
piensaimniecības fermas virs 200 slaucamajām govīm.
Arī Baltinavas novadam būs piešķirta kvota pašvaldības ceļu izbūvei vai/un rekonstrukcijai, provizoriskā summa jau ir zināma, bet par to informēšu nākamajos
izdevumos.
Programma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”.
- Apakšprogramma „Mežu ieaudzēšana un kopšana”. Atbalsts paredzēts mežaudzes
ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, dabisko mežaudžu kopšanā.
Atbalsta saņēmēji ir privāto mežu tiesiskie valdītāji, vai kooperatīvi. Atbalsta apjoms meža ieaudzēšanai 1020,67 €/ha, daļēji aizaugušas lauksaimniecībā neizmantojamās zemes mežaudzes papildināšanai 581,93 €/ha, kopšanai 205 €/ha. Atbalsta
intensitāte 70%.
- Apakšprogramma „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai”. Atbalsts
paredzēts ugunsgrēka un citās dabas katastrofās cietušā meža potenciāla atjaunošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 100%.
- Apakšprogramma „Mežu ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai. Atbalsts paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai.
Atbalsta saņēmēji privāto un pašvaldību mežu tiesiskie valdītāji, kooperatīvi, Atbalsta apjoms jaunaudžu kopšanai 363,04 €/ha, jaunaudžu kopšanai ar atzarošanu
534,85 €/ha, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa 1070,05 €/ha.
Maksājums ar dabas ierobežojumiem (MLA). Jānodrošina minimālais dzīvnieku
blīvums sētajos zālājos, dabīgās pļavas un ganības, nektāraugi 0,5 vienības/ha konvenciālajās saimniecībās, 0,3 vienības/ha bioloģiskajās saimniecībās. Lauksaimniekiem jāpaseko šim izmaiņām, ja iepriekšējā periodā, piemēram, viena slaucamā
govs nosedza 5 ha pļavu, ganību un sēto zālāju, tad jaunajā periodā viena govs nosegs tikai 2 ha konvenciālajās saimniecībās un 3,33 ha bioloģiskajās saimniecībās.
Standarta izlaide vismaz 280€/ha. Ar 2015.gadu būs izmaiņas MLA teritorijās. Būs
četras kategorijas, ņemot vērā divus kritērijus: efektīvās temperatūras summas robežsliekšņa pārsniegšanas varbūtība (Baltinavas novads ietilpst robežās 0,5-0,6),
lauksaimniecībā izmantojamās zemes balles (Baltinavas novadā pēc VZD datiem
uz 2013.gadu ir 35-38 balles).
Pasākums „Agrovide un klimats”
- Apakšpasākums „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsts paredzēts bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai pļavās tās nopļaujot vai ekstensīvi noganot. Lauksaimniekiem jāievēro jaunā prasība - nopļautā zāle obligāti ir jānovāc!
Maksājums 85 €/ha.
- Apakšpasākums „Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” atbalsts paredzēts dārzkopjiem, kas pielieto integrētas audzēšanas metodes, Maksājums 74390 €/ha.
Pasākums „Bioloģiskā lauksaimniecība”. Atbalsts paredzēts saimniecībām, kas pāriet vai veic lauksaimniecisku darbību ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm.
Atbalstu varēs saņemt, ja visa saimniecība ir bioloģiski sertificēta, saimniecība
produkciju realizē bioloģiskās pārstrādes ķēdē vismaz 20%, bet 2020.gadā sasniedz
50%, standarta izlaide vismaz 280 €/ha. Atbalsta apjoms 117 – 485 €/ha atkarībā
no kultūraugu grupas.
LEADER programma. Atbalsta saņēmēji fiziskas un juridiskas personas, kas īsteno
projektus saskaņā VRG stratēģiju. Atbalsta intensitāte līdz 90%, atkarībā no projekta veida.
Informācija ir plaša, ja ir neskaidrības, lūdzu, nāciet, mēģināsim kopīgiem spēkiem izprast jaunos nosacījumus un kritērijus, lai iesaistīšanās atbalsta programmas
saimniecībām nesagādā nepatīkamus brīžus, ja nevar izpildīt kādus kritērijus un
atbalsts tiek pārtraukts vai pat jāatgriež. Lai visiem lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem ražens jaunais plānošanas periods!
Informāciju sagatavoja lauku attīstības konsultante S.Tabore

Informē sociālais dienests
Par janvāri

Par februāri

Janvāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss - 157 personām.
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 3160,08
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
izmaksāts 20 ģimenēm (35 personas) € 1056,85
- dzīvokļa pabalsts - 49 mājsaimniecībām € 1522,58
- pabalsts veselības aprūpei € 175,11
medikamentu iegāde bērniem izdevumu apmaksai -- € 21,43
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 2 personām €
153,68
- aprūpes pabalsts - 9 personām € 384,21
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 21,33

Februāra mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss - 54 personām.
Sociālajiem pabalstiem izlietotie līdzekļi € 2578,28
No tiem:
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
izmaksāts 26 ģimenēm (45 personas) € 1520,71
- dzīvokļa pabalsts - 13 mājsaimniecībām € 469,57
- pabalsts veselības aprūpei € 182,46
medikamentu iegāde bērniem izdevumu apmaksai -- € 89,99
stacionārās ārstēšanas izdevumu apmaksai 1 personai € 92,47
- aprūpes pabalsts - 9 personām € 384,21
- pieaugušo ēdināšanas pabalsts 1 persona € 21,33
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„Satiec savu meistaru”
No 2014. gada 4. līdz 6. aprīlim vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā notiks jau par tradīciju kļuvušais pasākums
„Satiec savu meistaru!”. Ikviens ir aicināts apmeklēt meistardarbnīcas, individuālās nodarbības, paraugdemonstrējumus, lekcijas, diskusijas un koncertus.
Pasākuma ietvaros interesenti varēs iepazīt un apgūt dažādas prasmes, kas saistītas ar tradicionālo amatniecību, muzicēšanu,
dziedāšanu, mutvārdiem un zināšanas, kas saistītas ar dabu un visumu, rituāliem un svētkiem. Satikt savu meistaru varēs
Latvijas pilsētu un novadu bibliotēkās, muzejos, kultūras centros, izglītības iestādēs un meistaru dzīvesvietās.
Arī šogad pasākumā „Satiec savu meistaru” piedalīsies Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis un vidusskolas Aušanas pulciņš. 04.04,2014.
plkst.15:00 kultūras namā etnogrāfiskā ansambļa sievas aicinās 1. – 4. klašu skolēnus apgūt rotaļdejas. Audēji plkst. 15:00 Aušanas darbnīcā aicina apskatīt
kā top Ziemeļlatgales tautas tērpa brunči (Iepriekšpieteikšanās). 05.04.2014. plkst.:10.00 Baltinavas novada muzejā varēs apskatīt linu dvieļu izstādi, piedalīties linu dvieļu aušanā, izšūšanā un mežģīņu tamborēšanā.
Lai pienācīgi sapostos 2018. gada Dziesmu un deju svētkiem, kas noritēs Latvijas simtgades zīmē, Latvijas Nacionālais kultūras centrs pasākuma „Satiec
savu meistaru!” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Televīziju uzsāk akciju „Katram savu tautas tērpu!”. Akcijas mērķis ir aicināt sabiedrību uzturēt dzīvu
tautas tērpu darināšanas un valkāšanas tradīciju, darinot katram savu tautas tērpu.
Atrodi savu meistaru un piesakies! Kontaktinformācija: www.draugiem.lv/dziesmusvetki un www.lnkc.gov.lv
„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktā projekta „Tradicionālo prasmju skola” turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu
prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji aicina pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un
citās pasaules valstīs. Aizvadītajos gados „Satiec savu meistaru!” apmeklējuši vairāk nekā 10 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, un ik pavasari pasākums
Latvijas sabiedrībā kļuvis par gaidītu notikumu.
Piedalīties pasākumā „Satiec savu meistaru!” aicina Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.
Baltinavas novada muzeja vadītāja A. Keiša

Par Lielo Talku

Aicinām aplūkot izstādi
Ja palūko rūpīgāk, tikai savienojot kopā detaļas un elementus var sasniegt zināmu pilnību. Māju nevar uzbūvēt, neliekot līdzās ķieģeli pie ķieģeļa. Savu ceļu ir iespējams noiet tikai liekot soli pie soļa. Mūžu nevar
vadīt neizbaudot katru dzīves dienu, minūti, sekundi. Un tikai saliekot
visus dzīves gabaliņus kopā, Atskatoties no attāluma ir iespējams ieraudzīt kopainu, pilnīgu dzīves gleznu.
Baltinavas novada muzejā ir aplūkojama Lucijas Ločmeles pužļu izstāde.
Lucija dzimusi Baltinavas pagasta „Morkovā”. Mācījusies Baltinavas vidusskolā, mācības turpinājusi Malnavas sovhoztehnikumā iegūstot grāmatveža ekomista specialitāti. Strādājusi p/s „Baltinava” par ekonomisti. Spēlējusi
lauku kapelā cītaru, dejojusi deju kolektīvā un dziedājusi korī. Šobrīd strādā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā par lietvedi.
Brīvajos brīžos vaļasprieki ir krustvārdu mīklu minēšana, adīšana un grāmatu
lasīšana. Apmēram jau 15 gadus sirdslieta ir puzles.
Pacietība - rūgta, bet salds ir tās auglis. Šajā izstādē jums, dārgie apmeklētāji,
ir iespēja aplūkot šos pacietības
augļus, kas izveidojušies savienojot tūkstošiem puzles gabaliņus.
Starpcitu, muzejā iespējams
salikt arī tūrisma informācijas
konsultantes izveidoto Baltinavas novada puzli.
Teksts: Gunta Punika
Foto: Madara Balode

„Lielā Talka” šogad norisināsies 26.aprīlī.
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta
darba sajūtu.
„Lielās Talkas” tradīcija aizsākās pirms sešiem gadiem - ar
talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana
Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika aprīļa
mēnesī. Ar katru gadu pieaug talkotāju skaits, kas liecina par
cilvēku ieinteresētību savas tuvākās apkārtnes labiekārtošanā un Latvijas sakoptības
veicināšanā kopumā.
„Lielās Talkas” mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt
mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Talkas iedvesmota, Baltinavas novada dome aicina iedzīvotājus ne tikai savākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes,
izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus, sakopt savus piemājas īpašumus un apkārtni līdz 17. martam.
Dzīvosim skaisti! Lai prieks pašiem un pārējiem!
Ieteikumus par mūsu novada iespējamajām talkošanas vietām lūgums sūtīt uz
e-pastu turisms@baltinava.lv vai zvanīt uz tālruni +371 26144097.
„Lielajā Talkā” mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp
ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē!
„Lielās Talkas” koordinators Baltinavas novadā
Gunta Pudnika
(Informāciju par pasākumu „Lielā Talka” var atrast mājaslapā www.talkas.lv.
Informācija par „Lielās Talkas” norises kārtību Baltinavas novadā tuvākajā laikā
varēs aplūkot novada mājaslapā www.baltinava.lv)

Aktuāli iedzīvotājiem
Par īpašumu sakopšanu

Atkritumus dedzināt nedrīkst!

Novada iedzīvotāji tiek aicināti sakopt
savus nekustamos īpašumus - privātmāju
apkārtni, pagalmus.
Sakopjot savu īpašumu radīsim ne tikai estētiski pievilcīgu savu apkārtni, vidi, bet
arī novadu kopumā.
Nesakopšanas gadījumā, pārkāpjot Baltinavas novada
domes saistošos noteikumus Nr. 9. „Par sabiedrisko kārtību Baltinavas novada administratīvajā teritorijā”, var tikt piemērots naudas
sods.
(4.2. Par īpašuma nesakopšanu, ja tas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi vai bojā vizuālo
izskatu uzliek naudas sodu, fiziskām personām
no 42, 69 euro līdz 142, 29euro, juridiskām
personām no 71, 14 euro līdz 350, 00 euro)
Būsim atbildīgi un veidosim patīkamu apkārtējo vidi kopā!
Baltinavas novada dome

Pavasarī, uzspīdot saulei, cilvēki sarosās un sāk uzkopt savu apkārtni, tīrīt
pagalmus, un, diemžēl, varam novērot, ka vēl ir iedzīvotāji, kuri nederīgas lietas, tai skaitā sadzīves atkritumus, samet kaudzē un nodedzina.
Varētu domāt, ka viss, kas „izkūp” gaisā, kļūst neredzams un problēma ir atrisināta
- lieko gružu vairs nav. Bet tā ir sevis mānīšana, ko mums būtu jāapzinās. SIA ZAAO
(ZAAO) vides izglītības speciāliste Ieva Veģere stāsta: „Melnie dūmi, kas „izkūp”
gaisā, satur bīstamus ķīmiskus savienojumus – dioksīnus, hlora savienojumus, poliaromātiskos ogļūdeņražus, smagos metālus un citus bīstamus savienojumus, kas
piesārņo gaisu un elpojot tie uzkrājas cilvēka organismā. Tāpat kaitīgie savienojumi
sīku putekļu veidā nonāk uz augsnes un augiem, pēc tam ūdenī.
Līdzīgu kaitējumu savai veselībai un dabai kaitējumu radām dedzinot krāsnī plastmasas maisiņus, plastmasas pudeles,
piena pakas,sulu pakas, vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, tādejādi, indējot sevi, jo plastmasa pilnībā sadeg
tikai ļoti augstā temperatūrā (virs 1000 grādiem), krāsnī vai ugunskurā temperatūra ir tikai līdz 400 grādiem. Skursteņiem aizsērējot ar sodrējiem, kas radušies no plastmasas dedzināšanas, pastāv aizdegšanās risks. Tos grūti iztīrīt, jo
līdz galam nesadegušās plastmasas daļiņas ir pieķepušas pie skursteņu sienām.”
Būsim atbildīgi pret sevi un nākamām paaudzēm, mainīsim savus ieradumus, domāsim ar prātu, jutīsim ar sirdi, un
izdarīsim izvēli par labu dabai, kas mūs baro un dod spēku (zeme, ūdens, gaiss, augi, dzīvnieki). Apsaimniekosim atkritumus videi draudzīgi un legāli – noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ikdienā šķirojot tos un izvērtējot
ikdienas pirkumu lietderību.
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Aktivitātes Baltinavas vidusskolā

Comenius projekti tiek īstenoti ļoti daudzās skolās,
arī Baltinavas vidusskola
izcīnīja savu vietu lielajā
projekta skolu saimē, pateicoties skolotājai Tatjanai
Bolgarovai. Mūsu partneri
ir skolas no Vācijas, Polijas
un Čehijas. Jau septembrī
sākās mūsu piedzīvojums,
kad atsaucāmies uz skolotājas aicinājumu : „Piedalieties!”. Neskatoties uz to, ka projekta tēma „Klimata pārmaiņas” nebūt nav
vienkārša, atsaucība skolēnu vidū nebija maza.
Pēc tam, kad ar pārējo partnervalstu pārstāvjiem tika precizēts smalkāks darba
plāns un tieši datumi, kad visu valstu skolēni tiksies un strādās kopīgi, sākās darbs
tepat mājās. 6 skolēni – Aiga Boldāne un Dailis Langovkis (10.klase), Lāsma Mežale, Agita Keiša, Beāte Graudumniece un Elvis Bartkevičs (11.klase) savu darbu
pie prezentācijām sāka jau pirmā semestra beigās. Sagatavojām 4 prezentācijas par
savām mājām - Baltinavu, klimata izmaiņām izraisošiem faktoriem, klimata katastrofām un pārskatu par Doha konferenci. Šķiet, ka dzimtajā mēlē nav nemaz tik
viegli izteikties par kādu no augstāk minētajām tēmām, tāpēc strādāt angļu valodā
bija gan sarežģīts darbs, gan lieliska pieredze sevis attīstīšanā. Janvāris paskrēja
nemanot – pēdējie darbi pie prezentācijām, runas mākas un jau 2. februārī mēs visi
tikām ierauti piedzīvojumu virpulī, no kura radītajām sajūtām joprojām nespējam
beigt smaidīt.
Pirmā diena ceļā aizritēja ļoti labi, ar nelieliem starpgadījumiem, kas, iespējams,
ceļu padarīja vēl jautrāku. Daudziem tas bija pirmais ceļojums ārpus Latvijas robežām, daudziem pirmais lidojums ar lidmašīnu. Pēc apmēram 12 ceļā pavadītām
stundām bijām galapunktā – Čehijas otrā lielākajā pilsētā Brno.
Otrā un trešā diena mums paskrēja pavisam ātri – cītīgi strādājot gan ar savu komandu, gan grupās, kuras sastāvēja no čehu, vāciešu, poļu un mūsu pašu jauniešiem. Pirms brauciena valoda šķita kā lielākais pārbaudījums, un galvu nepameta
doma : „Kā būs?”. Varam teikt tikai vienu – esiet atraktīvi, jautri un atsaucīgi, tad
pat sveša valoda šķitīs nieks! Pie tās var pierast tik ļoti, ka jau „savējiem” nemanot
sāc atbildēt citā mēlē. Jau otrajā dienā ausis bija „uzķērušas” raibo valodu saimi
sev apkārt, mēle arvien vieglāk raisījās runāt angļu valodā. Pēc tam, kad divas dienas bija pavadītas strādājot, prezentējot savus darbus un savā starpā spriežot par
to, kā novērst klimata pārmaiņas un to negatīvo ietekmi uz dabu, trešo dienu skaistajā pilsētā pavadījām sevi pilnībā atdodot tai. Gida vadībā apskatījām ievērojamākās vietas un celtnes Brno sākot ar dažādām baznīcām un Špilberga cietoksni,
un beidzot ar Tugenhaus māju, kas ir iekļauta UNESCO.

Aizgavēņi 2014

Lai vai cik ļoti milzīgs nogurums bija mūs pārņēmis, kājām ejot pa pilsētu, paldies
skolotājām Tatjanai Bolgarovai un Intai Ludboržai, ka pārliecinājāt mūs izbaudīt
visu, ko sniedz Čehija – nenožēlojam.
Pēdējo vakaru Čehijā visi projekta dalībnieki pavadīja kopā, ieturot vakariņas un
spēlējot boulingu. Jau tad pārņēma skumjas par to, cik ļoti negribējās braukt mājās.
Lai gan pavadījām šajā valstī tikai 3 dienas, vakari mūsu dienesta viesnīcā ar ārzemju jauniešiem , visvairāk jau vāciešiem, bija neaizmirstami.
Ieguvām jaunus draugus, ar kuriem vēl tagad sarakstāmies un atceramies visus
piedzīvojumus, jokus, smaidus un labos vārdus. Braucot mājās sapratām tikai to,
ka pietrūks visa šī piedzīvojuma, un to, ka draugus ieguvām ne tikai cittautu jauniešu vidū, bet kļuvām daudz ciešāki draugi savā starpā, jo ikdiena kopā satuvina.
Mūsu pašu atziņas un iespaidi no dienasgrāmatas par to, kā mums gāja Lāsma: „Šis bija fantastisks ceļojums mums visiem - jauni piedzīvojumi, draugi.
Tā bija iespeja paplašināt savu redzesloku, iepazīt Čehijas - Brno pilsētas un cilvēku ikdienu. Daudz amizantu situāciju un neviltotu smaidu. Tas viss vēl ilgi paliks
atmiņā. Un nevaram sagaidīt, kad septembrī tiksimies atkal! '”
Beāte: „Love being here!
Tiešām, ne mirkli nenožēloju, ka metos šo notikumu
virpulī. Jauni draugi, valodu dažādība visapkārt,
jau pat savējiem gribas atbildēt angliski, noteikti pietrūks dzīvošanas kopā,
jautro vakaru kopmītnēs.
Ar nepacietību gaidām nākamo tikšanos! „
Agita : „Vairāku mēnešu ilgais darbs ir pagājis, rit
pēdējās stundas Čehijā, iestājusies nostaļģija. Emocijas tiešām ir divējādas – gan
priecīgas, gan skumjas, var izklausīties dīvaini, bet uz mājām pagaidām negribas,
man šeit patīk, man patīk kompānija, kurā atrodos un vienreizējās skolotājas, kuras
„tur līdzi” mums un smejas kopā ar mums. Kopā cēlāmies, smējāmies, ēdām, staigājām un arī raizējāmies. Paldies visiem maniem biedriem!”
Dailis : „Lielisks piedzīvojums pa Čehiju. Ļoti patīkama atmosfēra un apkārt jauki
cilvēki. Sen nebiju smējies tik daudz!”
Elvis: „Kapitāls tripiņš. Man patika, ideāla atmosfēra, laba kompānija. Ieguvu
jaunu pieredzi, apguvu daudz jauna angļu valodā un, protams, jaunus draugus!”
Aiga: „Biju domājusi, ka šis mūsu brauciens uz Čehiju izvērtīsies pavisam savādāks, bet izrādās, ka tas bija vēl 100 reizes labāks, kā plānots. Viss bija superīgi,
esmu uzkrājusi pozitīvisma devu ilgam laikam, visus notikumus atcerēšos ar smaidu
. IDEĀLI!”
Septembrī, šī paša projekta ietvaros, viesus uzņemsim mēs paši, kas prasīs vēl
daudz vairāk darba un pūļu, bet gandarījuma sajūta ir tā vērta, tāpēc jau tagad nevaram sagaidīt atkalredzēšanos ar jaunajiem draugiem!
Teksts, foto:Beāte Graudumniece,
BVSK skolēnu padomes preses un informācijas ministre.

HERE kompānijas pārstāvis Baltinavas vidusskolā
Meteņi ir sena latviešu tradīcija, kur atzīmē vecā
gada beigas un jaunā gada sākumu. Meteņiem ir
priecīgs raksturs, un tos svin vairākas dienas – iet
ciemos, ķekatās, brauc ar ragaviņām. Tos svin 7
nedēļas pirms Lieldienām, laikā, kad sākas katoļu

gavēnis.
Līvu apdzīvotajos novados un Rīgā šie svētki tika saukti par vastlāvjiem. Citur
tos sauca arī par Lastavāgu, Aizgavēni, Miesmeti, Buduļu vakaru, Pīrāgu dienu.
Šogad svētku svinēšana parkā izpalika, sniega trūkuma dēļ. Tomēr, tas netraucēja
skolas telpās, aktu zālē – priecāties visiem kopā. Patīkamu noskaņu deva arī pirmie
pavasara saules stariņi, kas centīgi lauzās zālē iekšā caur logiem. 4. un 9.klases
bija pacentušās pasākuma rīkošanā un mūs pārsteidza ar dažādiem uzdevumiem
un rotaļām, skolēni centās būt pēc iespējas aktīvāki, lai kurmji neraktu vairs dārzus
vai, lai mēs visi būtu skaisti un veiksme mums stāvētu vienmēr blakus.
Katrai klasei bija jāsagatavo lielības par savu klasi, lielījās ar to, ko vien varēja.
Kopumā tās sanāca ļoti pozitīvas un interesantas, kā, piemēram, kāds puika no 6
gadīgo grupiņas: „Mūsu klasē ir divas vienādas meitenes’’, vai arī 2.klase „Mēs
esam vismazākā klase skolā, skaita ziņā’’. Prātā paliks 12.klases puišu, Jāņa un
Māra lielības par to, ka viņiem esot visvairāk gredzenu uz pirkstiem un tiesību kabatās. Kā arī tika stāstīti dažādi ticējumi, kas saistīti ar Meteņdienu - Meteņa dienā
vajag gulēt šķērsām zem balkas, tad mugura nesāp; ja Meteņos apgriež matiem
galus, tad viņi aug gari; Meteņa dienā nevar šūt - tad aug gari pirksti. Ir arī tāds ticējums – kāds laiks Meteņos - tāds būs arī Lieldienās.
Cerēsim, ka tas piepildīsies. Un mūsu prātu un sirdi priecēs ne tikai svētku sajūta,
bet arī patīkami laikapstākļi.
Visjautrākā skolēniem likās sniega atdarināšana – visi veidoja sniega bumbas no
avīzēm. Pasākuma noslēgums notika skolas ēdamzālē, kur tika nogaršota biezputra
un līdzpaņemtās pankūkas.
Teksts: Lāsma Mežale, 11.klase

3.martā Baltinavas vidusskolu apmeklēja 1999. gada absolvents Guntis Keišs.
Šobrīd viņš ir ģeogrāfijas analītiķis, savu bakalaura grādu ieguvis Latvijas
Universitātē Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Vecāko klašu audzēkņus
G.Keišs iepazīstināja ar kompānijas „Here” darbību, kas pašlaik ir arī viņa
darbavieta.
„Here” ir kompānija, kura izstrādā un veido kartes, kas tiek lietotas dažādu aplikāciju risinājumos un produktos, saglabājot augstākās precizitātes reputāciju un
nodrošina svaigāko informāciju karšu lietotājiem. Kompānijai ir ļoti daudz sadarbības partneru, piemēram, „Ford”; „Nokia”; „Honda”; „Toyota”; „Yahoo!” u.c.
Kartes tiek veidotas izmantojot jaunākās tehnoloģijas-satelītuzņēmums,mašīnā iebūvētus datorus un kameras. „Here” kompānija īsteno vairākus projektus ASV,
Portugālē, Čīlē, Gruzijā, Vjetnamā un Filipīnās, izstrādājot un labojot kartes, iesaistot darbā arī studentus.
No 15.marta-15.aprīlim ikvienam ir iespēja doties uz mājaslapu www.here.com ,
reģistrēties un iesaistīties konkursā „HERE karte Baltijas valstīs”, pievienot iztrūkstošos ceļus un ceļu atribūtus, gūt pieredzi un kļūt par vienu no Map Creator
ekspertiem Baltijas valstīs, veidojot kartes kopā ar šīs jomas profesionāļiem.
Labākajiem un aktīvākajiem konkursa dalībniekiem tiks piešķirtas vērtīgas balvas
no Nokia, tajā skaitā viedtālrunis Nokia Lumia 820.
Vēlu veiksmi ikvienam dalībniekam!
Teksts: Agita Keiša,11 klase
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Laiks meitenēm!

Aktivitātes Kristīgajā internātpamatskolā

Nu jau pāris gadus skolā ir tradīcija 11.novembrī rīkot sacensības jeb vīru
cīņas, kurās ar dažādu pārbaudījumu palīdzību tiek pārbaudīta mūsu skolas
puišu izturība, spēks un fiziskā sagatavotība. Bet, kāpēc gan ar dažādu uzdevumu palīdzību nepārbaudīt, cik lieliskas ir mūsu skolas meitenes? Īstā diena,
kad to darīt ir pirmssvētku diena -7.marts.
Pasākumu ievadīja skolas pašpārvaldes prezidente Agita Keiša ar sveicienu sieviešu dienā, aicinājumu piedalīties, būt aktīviem.
Ar neliela testa palīdzību tika pārbaudīta meiteņu atjautība. Tests sastāvēja no 10
dažādiem jautājumiem. Daži no tiem pavisam āķīgi, piemēram : „Cik dzimšanas
dienas ir vidējam 40 gadus vecam cilvēkam?” . Varētu šķist, ka jautājums pavisam
vienkāršs, tomēr nē, tā ir 1 dzimšanas diena, nevis 40, kā tu tikko domāji. Testā
bija arī daži saimnieciska rakstura jautājumi par tomātu dēstu stādīšanu, etiķa izmantošanu un želatīna pievienošanu ēdienam.
Vēl viens uzdevums bija pēc iespējas ātrāk un rūpīgāk nomizot kartupeli. Uzdevums var šķist smieklīgs, tomēr konkurence radīja nelielu satraukumu, un meiteņu
rezultāti atšķīrās par nieka sekundēm. Katrai kārtīgai sievai jāprot ne tikai gatavot
ēst un mizot kartupeļus, bet arī sasiet kaklasaiti. Labākais rezultāts pārsteidz –
nieka 7 sekundes, un kaklasaite Arvilam Keišam kaklā izskatījās ideāli!
Arī atlikušie uzdevumi bija saistīti ar veiklību un , protams, apģērbu. Viens no
tiem – pēc iespējas ātrāk uzģērbt apakškleitu, kleitu, džemperi, salocīt lakatu un
to skaisti apsiet ap galvu. Tas nav nemaz tik vienkārši, ja ir jāizdara pēc iespējas
ātrāk un rūpīgāk. Šajā pārbaudījumā laikam atklājām, kas no rīta visilgāk guļ un
spēj ātri un operatīvi saģērbties.
Pēdējais uzdevums bija atpogāt vīriešu kreklu ar ziemas dūraiņiem rokās. Izklausās sarežģīti, un daudzām meitenēm mazās podziņas raisījās vaļā mazāk veikli,
dažām tas prasīja pat minūti laika, taču pašām veiklākajām rokām tas prasīja tikai
19 sekundes!
Īpaši pozitīvu gaisotni radīja puiši, kas atbalstīja savas klases meitenes, visvairāk
izcēlās 12.klases puiši. Viņi savas meitenes atbalstīja ar lielām ovācijām un dažādiem saucieniem. Kārtējo reizi pierādās, ka morālais atbalsts ir ne mazāk svarīgs
kā sagatavotība pašam konkursam. Puišu uzmundrinājumi palīdzēja meitenēm sasniegt vērā ņemamus rezultātus.
Atbalstīsim savējos tā vienmēr un visur! Paldies par atsaucību konkursā , jautri
pavadīto laiku un smiekliem, kas valdīja visapkārt.

Meteņdiena skolā

Teksts:
Beāte Graudumniece,11. klase

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties
uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Meteņi tiek atzīmēti septiņas nedēļas
pirms Lieldienām. Ar Pelnu dienu sākās lielais septiņu nedēļu gavēnis. Tieši
4. martā, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, notika Meteņdienas pasākums. Tā kā šogad ziema mūs nelutināja ar sniegu un izpalika braukšana
no kalna, pikošanās, tad pasākuma svinībām izvēlējāmies citas, tikpat aizraujošas, interesantas aktivitātes.
Pusdienlaikā Aivja vectēvs ieradās ar zirgu, sēdināja mazākos skolēnus ratos un
brauca pa Baltinavas ielām. Daži skolēni ar zirga pajūgu brauca pirmo reizi. Visiem
šis brauciens patika.
Ievērojot tradīcijas, ka Meteņi ir pēdējā budēļos ejamā reize, skolotājas
Gunita, Regīna, folkloras kopas „Ganiņi” meitenes, saģērbušās maskās, ar
grabuļiem, dziedādamas gāja čigānos
jeb budēļos, vispirms pie skolas vadības, tad uz Baltinavas novada domi.
Skandināja dziesmas, teica ticējumus,
sakāmvārdus, cienāja ar zirņiem,
pupām, ieskandināja pavasari.
Pēcpusdienā, saules staru vilināti, mūzikai skanot, visi izgāja no skolas un devāmies uz netālo Baltinavas centrā
esošo laukumu, lai kārtīgi, pie dabas krūts, izpriecātos. Tur mēs dejojām, spēlējām
„Laukuma boulingu”, sacentāmies „pankūku”, „baranku”, zābaku mešanā, lecām
maisā, šķirojām zirņus no pupām. Bērniem bija iespēja izpriecāties, parādīt savu
veiklību un izjust komandas sparu, balvā saņemt baranciņu virtenes.
Noslēgumā jautras mūzikas pavadībā baudījām vienu no tradicionālajiem Meteņdienas ēdieniem - pankūkas - degustējām dažādus ievārījumus, čalojām, smējāmies
un dejojām.
Esam pateicīgi Dievam, kas dāvāja saulainu laiku un ļāva mums izpriecāties. Un
ceram, ka būs ražīgs gads, jo Meteņos bija saulains, sauss laiks.
Teksts: Kristīgās internātpamatskolas skolotājas

Skolēni mācās sēdēt bobsleja kamanās

Notikumi pirmsskolā
Nāk pavasaris,
daudz jaunu lapu mostas,
dzimst jauni pumpuri
un kukaiņi tiem apkārt rosās.
Ir beigusies ziema, un esam sagaidījuši dabas atmodu. Lai arī šogad ziema
sagādāja pamatīgu vilšanos ziemas prieku baudītājiem, un laika apstākļi vairāk atgādināja par rudenīgām izjūtam, tomēr līdz ar astronomiskā pavasara
iestāšanos jūtamies daudz možāki.
Pavasaris Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādē ienāca ar tikko izplaukušu
bērza zaļajām lapiņām. Arī bērni cītīgi gaidīja pavasari. Vairākas nedēļas bērni
kopā ar skolotājām gatavoja pavasarīgus telpu rotājumus: putniņus, mākonīšus.
Lielākie bērni gatavoja dekorus: puķes no olu iepakojuma trauciņiem. Tika līmēts,
krāsots, strādāts ar aplikāciju papīriem. Ar skolotājas palīdzību tika izveidots logu
rotājums.
Ejot pastaigās bērni kopā ar skolotājām ieklausījās putnu čivināšanā, mēģinot uzminēt, vai ir dzirdami kādi putni, kas ir atgriezušies no siltajam
zemēm. Lielie bērni peldinaja kuģīšus.
Jauktā vecuma grupiņas bērni kopā ar skolotāju veica eksperimentu, izaudzējot pirmos pavasara vitamīnus bērnudārzā uz
palodzes: no mājām tika atnesti daži sīpoli, ko iestādīja puķu
podos. Ar lielu nepacietību un interesi tika gaidīti pirmie zaļie
asniņi, kas ar katru dienu kļuva arvien garāki, līdz tos jau varēja nobaudīt. Lai arī asi, tomēr tik garšīgi.
Neizpalika arī kukaiņu mošanās Māras dienā. Bērni dziedāja
dziesmiņas par kukaiņiem, atdarināja tos, zīmēja un krāsoja
kukaiņu attēlus.
Teksts: Baltinavas PII
vadītāja Ilze Ločmele
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13.martā Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā ciemojās Soču
olimpiskās sudraba medaļas ieguvējs
bobslejā Arvis Vilkaste.
Sākumā visi vēlreiz atsaucām atmiņā
Olimpiādes mirkļus fotogrāfijās. Arvis
skolēniem parādīja sudraba medaļu,
ekipējumu un pastāstīja par savu ceļu
līdz olimpiādei .
Ikvienam bija iespēja apskatīt un paturēt rokās – smago medaļu, ķiveri, sporta
kostīmu, apavus, cimdus. Interesanti, ka speciālo sporta apavu zolē ir vairāk nekā
500 nagliņu, lai saudzētu šos apavus pēc brauciena uzvelk speciālas „galošas”.
Skolēni bija sagatavojuši daudz interesantus un āķīgus jautājumus.
Ar brīvprātīgo palīdzību olimpietis demonstrēja iesēšanās secību bobsleja kamanās un pozu, kādā jāsēž visa brauciena laikā.
Tikšanās noslēgumā skolēni pateicībā par interesanto stāstījumu Arvim uzdāvināja
savu zīmējumu albūmu, kurā attēlots bobsleja uzvaras brauciens, un noslēgumā
tapa kopīgs foto.
Teksts,foto: Kristīgās internātpamatskolas skolotājas

Baltinavas_Vestis_marts_Baltinavas Vēstis 2014.03.27. 16:21 Page 7

2014. gada marts
Fotoziņa: Putnu un Meža dienas (26.03)
Kristīgajā internātpamatskolā

Baltinavas novada domes informatīvais izdevums

Sporta notikumi
Baltinavas novada atklātais zoles čempionāts
No 4. februāra līdz 11. martam norisinājās Baltinavas novada atklātais
zoles čempionāts, kurš jau ir kā tradīcija un neatņemama sastāvdaļa
novada sporta dzīvē gadu no gada. Kopumā tika aizvadītas 6 kārtas. Lai
noskaidrotu labākos spēlētājus, skaitīti tika katra spēlētāja 3 labāko kārtu
rezultāti plus pēdējās kārtas rezultāts. Vidējais spēlētāju skaits katrā kārtā
bija 29 zolmaņi.
Kopā reģistrējušies bija 37 spēlētāji, kas nāca un piedalījās savā brīvajā
laikā. Čempionāts izvērtās spraigs un aizraujošs līdz pat pēdējai kārtai, kad
labāko spēlētāju trijniekā tomēr tika arī baltinavietis. Gala rezultātā tika noteikti labākie zolmaņi1. vieta Sergejs Romanovs no
Šķilbēniem;
2. vieta Renārs Kornejs no
Upītes;
3. vietu izcīnīja Juris Sutugovs no
Baltinavas.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem spēlētājiem par šīm 6 nedēļām un spraigo konkurenci. Uz
tikšanos nākamajās sporta aktivitātēs, kas vairs nav aiz kalniem!
Teksts: Ilgvars Keišs, Baltinavas novada sporta organizators
Foto: Ilga Pleša

Aktuāli jauniešiem!
Ar izglītojošo kampaņu aicina skolēnus dzīvot veselīgāk!
Lai uzlabotu Latvijas skolēnu veselību, Bezalkoholisko dzērienu ražotāju
asociācijas (BDRA) pārstāvji „Cido Grupa”, „Laima”, „Coca-Cola HBC Latvia”, „Cēsu alus” un „Aldaris” ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības
ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra atbalstu ir uzsākuši aktīvu cīņu ar mērķi veicināt mazkustīga dzīvesveida izskaušanu Latvijas skolēnu vidū. BDRA iniciatīvas ietvaros ir tapis skolēnus izglītojošs, saistoša
satura video, kā arī citi materiāli, ar kuru palīdzību tiks uzrunāti skolotāji un
skolēni visā Latvijā.
Latvijā katram ceturtajam pirmklasniekam ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās, arī citās vecuma grupās dati nav iepriecinoši. Vidēji 32% jauniešu dienā skatās
televizoru četras vai vairāk stundas, savukārt aptuveni 57% jauniešu pie datora pavada vairāk par trīs stundām dienā*.
„Nepareizs uzturs, mazkustīgs un neveselīgs dzīvesveids ir mūsdienu izteiktākās
problēmas, ar kurām bērni Latvijā un citur pasaulē saskaras arvien biežāk. Tāpēc
kā atbildīgi uzņēmēji un sabiedrības locekļi „Cido Grupa”, „Laima”, „Cēsu alus”,
„Aldaris” un „Coca-Cola HBC Latvia” nāca klajā ar iniciatīvu, lai izglītotu Latvijas
skolēnus par veselīgu dzīvesveidu un tā nozīmi. Tā ietvaros esam uzrunājuši valsts
institūcijas, ekspertus, kā arī
sportistus un citas sabiedrībā atpazīstamas personas, kas skolēnu uztverē ir pozitīvie piemēri
un kuru viedoklī skolēni ieklausās. Mēs vēlamies iedvesmot un
pilnvērtīgi informēt ikvienu skolēnu par veselīga dzīvesveida
nozīmi un iespējām to piekopt
savā ikdienā, lai mums visiem
kopīgi izdotos uzlabot mūsu
bērnu veselību,” skaidro BDRA
valdes priekšsēdētājs Marijus
Kirstukas.
„Ievērot veselīgu dzīvesveidu ir
svarīgi, lai cilvēks labi justos
visas dzīves garumā. Mēs paši
esam savas ģimenes tradīciju
veidotāji. Lai arī ēšanas kultūra
mūsu sabiedrībā ir visai tradicionāla un iesīkstējusi, mūsu spēkos
ir to mainīt.

Un tad izrādīsies, ka putra labi garšo arī bez sāls, ka burkānus var ēst svaigus, ka
var noiet trīs pieturas kājām un kāpt pa kāpnēm, nevis braukt ar liftu. Ēdīsim veselīgi, kustēsimies un būsim labvēlīgi noskaņoti pret līdzcilvēkiem un pasauli,”
pasākumā sacīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete. Kampaņas ietvaros
ir tapuši vairāki materiāli: pusstundu garš izglītojošais video, informatīvais materiāls skolotājiem, plakāts, kā arī anketas skolotājiem un skolēniem pēc video noskatīšanās. Materiāli galvenokārt tendēti uz jauniešiem no 7.klases līdz vidusskolas
vecumam, taču piemēroti arī jaunāku skolēnu uzrunāšanai. Izglītojošais video skolēniem tapis sadarbībā ar ārstu - dietologu Andi Brēmani, kā arī Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības prezidentu Māri Šlēziņu, Londonas olimpisko spēļu
bronzas medaļas ieguvēju pludmales volejbolā Mārtiņu Pļaviņu, mūziķi Māru Upmani – Holšteini, modeli Māru Kampernovu un „Draugiem.lv” runasvīru Jāni
Palkavnieku, kuri dalījās ar saviem veselīga dzīvesveida padomiem un pieredzi.
Lai informētu skolotājus un skolēnus par veselīgu dzīvesveidu, uzsākta sadarbība
ar lielāko izglītības portālu Latvijā e-klase.lv. Tajā skolotājiem katram savā profilā
skolvadības sistēmā līdz šī mācību gada beigām būs iespēja bez maksas lejupielādēt
visus kampaņas materiālus un izmantot tos, piemēram, audzināšanas stundās.
Skolotājs jebkurā brīdī var informēt skolēnus par veselīga dzīvesveida nozīmi,
piemēram, audzināšanas stundās, noskatoties video un pēc tam rosinot skolēnus
uz diskusiju par viņu personīgo pieredzi. Video sastāv no četrām daļām jeb tematiem: ūdens, sports, enerģija un uzturs. Tas nozīmē, ka skolotājs var atsevišķi izvēlēties aplūkot dažādus tematus, piemēram, vienu mācību stundu veltot tematam
par fiziskajām aktivitātēm, bet citā reizē ar skolēniem pārrunājot uztura jautājumus.
Lai tieši uzrunātu skolēnus un skolotājus, kampaņas ietvaros šajā mācību gadā
tiks rīkotas arī lekcijas vairākās skolās visā Latvijā, piemēram, Daugavpilī, Liepājā
un citur, lai klātienē informētu par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Tajā piedalīsies ārsts - dietologs Andis Brēmanis, kā arī skolēniem atpazīstamie un sabiedrībā zināmie varoņi no izglītojošā video.
Skolēnu izglītojošo video pilnā apjomā iespējams apskatīt interneta vietnē
www.youtube.com
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Tuvākie plānotie sporta pasākumi

2014. gada marts

Par „Lauku labumu tirdziņiem” Balvos

Tuvākie plānotie kultūras pasākumi

20. aprīlī plkst. 15:00 „Palādas”jaunās izrādes
„Pareizuo stidzine” pirmizrāde. Pirms izrādes - Baltinavas etnogrāfiskā
ansambļa priekšnesums.
Plkst. 22:00 balle kopā ar
grupu „Kruīzs”.
Laipni aicināti!

I zd evu mu s a ga tav o ja: Ma d ara Balod e, ( tālr. 202 32378 , e- p as ts : s a b .a t t iecib a s @ b alt in a va .lv )
I es p ies t s S I A “Lat gales d ru k a”, Bazn īcas iela 28 , LV-4 6 01 .
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